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RYS  HISTORYCZNY  PIĘĆDZIESIĘCIU  SYMPOZJÓW MASZYN  

ELEKTRYCZNYCH  
 

FIFTY YEARS OF ELECTRICAL MACHINES SYMPOSIUMS - HISTORICAL 
OUTLINE 

 
Streszczenie: W opracowaniu obejmującym przedział czasu od czerwca 1965 r. do końca czerwca 2014 r. 

przedstawiono w ogólnym zarysie przebieg postępu naukowego i technicznego w dziedzinie maszyn 

elektrycznych w Polsce i w niektórych krajach europejskich. Postęp był przedstawiany za pośrednictwem 

referatów wygłaszanych corocznie na sympozjach. W pierwszych latach określonego wyżej 

pięćdziesięciolecia, sympozja miały charakter naukowych spotkań uczestników krajowych, zaś w dalszych 

latach  nabrały charakteru naukowych  imprez międzynarodowych. W sympozjach znaczącą ilość czasu 

poświęcano również imprezom humanizującym,  wzbogacającym  problemy naukowe i techniczne 

przeżyciami artystycznymi i duchowymi. Sprawy te znalazły również swoje odbicie w prezentowanym 

opracowaniu. 
 
Abstract: The presented publication highlights scientific and technical progress in the area of electrical 

machines between June 1965 and 2014 in Poland and other European countries. The progress has been shown 

in the individual presentations of participants of yearly symposiums. During the years, symposiums have 

changed their character from single nation scientific gatherings to international events. Recently the organisers 

enriched symposiums by adding additional events of an artistic or spiritual nature. Those events will be further 

discussed in this publication. 
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1. Wstęp 
Genezę i historię wieloletnich sympozjów 

można przedstawić w postaci opracowania 

zawierającego suche zestawienia: dat spotkań, 
liczb uczestniczących osób, miejsc zjazdów 

oraz zbioru omawianych zagadnień. Wówczas 

celowym wydaje się również, przedstawienie 

zakresu i treści organizowanych imprez 

towarzyszących zwanych humanizującymi, 

występujących w ramach sympozjum. Referat 

taki był opracowany i wygłoszony przez autora 

podczas obchodów trzydziestolecia sympozjów 

maszyn elektrycznych [1] w 1994 roku. 

Przygotowując nowe opracowanie, obejmujące 

dalsze dwadzieścia lat, autor starał się 
zastosować zmieniony sposób narracji. 

Przedstawia ono wydarzenia mieszczące się w 

przedłużeniu historii ich trwania, jednakże w 

ujęciu odmiennym, niż ujęcie statystyczno - 

tabelaryczne. Wypełniono zauważone 

tematyczne luki, powstające w miarę upływu 

czasu. W obecnie opracowanym referacie, 

przywołano postaci wyróżniających się 
uczestników z dawnych lat, którzy już odeszli a 

darzeni byli zarówno sympatią jak i dużym 

szacunkiem. Autor referatu uznał, że celowe 

jest przypomnienie twarzy tych osób. 

Przedstawiono również fotografie osób, które 

uczestniczą  od lat w sympozjach i nadal 

wykazują się aktywnością w ich organizowaniu. 

Prezentowane są fotografie osób, które biorąc 

merytoryczny udział w sympozjach, znacząco 

uczestniczyły w często przypadkowych 

wydarzeniach - pośrednio wiążących się z 

sympozjami. Autor jest zdania, że tym samym 

umożliwiono, nie tylko odświeżenie 

wspomnień z dawnych lat, lecz jednocześnie 

wypełniono luki występujące w pierwszym 

opracowaniu [1]. Inspirującą myśl autora 

można w tym przypadku przedstawić w skrócie 

słowami - historię takich imprez jak sympozja 

korzystniej dla czytelnika jest przedstawiać 
przy wspomaganiu fotografiami.  

Autor, opisy oparł na: spostrzeżeniach 

własnych, wymienionych dokumentach i 

relacjach uczestników sympozjów. Część 
prezentowanych fotografii uzyskano od 

profesorów: Jana Zawilaka, Mieczysława 

Ronkowskiego i Ryszarda Pałki.
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2. Geneza i historia sympozjów 

Analiza pierwszego opracowania [1], które 

zawiera opis genezy powołania nieformalnych 

spotkań naukowych - pod nazwą sympozjum 

maszyn elektrycznych - nie w pełni wyjaśnia 

przyczyny stabilności zainteresowania 

elektryków tą imprezą, na przestrzeni 

kilkudziesięciu lat. Należy pamiętać o tym, że 

sympozja odbywały się przez wiele lat, gdy 

obowiązywały zarządzenia utrudniające 

zwoływanie zgro-madzeń i organizowanie 

wydawnictw. Na ogół największą trudność 
stanowiło uzyskanie papieru i uzyskanie 

pozwolenia na druk referatów. W dużym 

stopniu trud-ności te ulegały zmniejszeniu, gdy 

organizatorem było stowarzyszenie naukowo-

techniczne. W przypadku Stowa-rzyszenia 

Elektryków Polskich sytuacja była łatwiejsza, 

gdy prezesem SEP, w latach 1961-1981 był mgr 

inż. Tadeusz Dryzek, elektryk z wykształcenia. 

Pełnił on wówczas - przez wiele lat - wysoką 
funkcję państwową. Do spontanicznie 

zawiązanego zespołu organizacyjnego 

sympozjów - pierwotnie w roku 1965 - 

wchodzili: prof. dr inż. Władysław Latek 

(rys.1), prof. mgr inż. Włodzimierz Moroz 

(rys.2) oraz dr inż. Stefan Piątek (rys.3). 

Wszyscy trzej byli aktywnymi działaczami 

Oddziału Warsza-wskiego SEP, a w drodze 

wyborów [2] w latach sześćdziesiątych – dwaj z 

nich nawet dwukrotnie - zajmowali stanowiska 

pre-zesów i vice-prezesów Oddziału. Do grona 

aktywnych działaczy SEP należał autor 

opracowania (pełnił funkcję skarbnika 

Oddziału). W roku 1966 w związku z 

zamierzonym rozwojem produkcji maszyn 

elektrycznych małej mocy w Polsce, do zespołu 

został dokooptowany autor niniejszego 

opracowania (rys.3), jako specjalizujący się w 

tej dziedzinie. Wprawdzie w pierwszym 

sympozjum nie występował on oficjalnie jako 

członek komitetu organizacyjnego, to jednak 

brał w nim aktywny udział jako uczestnik 

  W tych okolicznościach, w istniejącym 

wówczas systemie politycznym, interesująca 

może być ocena wyników pracy zespołu 

organizacyjnego. Otóż członkowie zespołu nie 

zarejestrowali w pamięci ingerencji władz 

politycznych. Załatwianie wszelkich spraw 

formalnych przez SEP w Głównym Urzędzie 

Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk było w 

tych warunkach formalnością. Działalność 

zespołu oceniana była pozytywnie przez 

Oddział Warszawski [2] i Zarząd Główny SEP. 

 

Rys. 1. Główny autor sympozjów 

prof.  dr inż.  Władysław Latek (1916-1991) 

 

Rys. 2. Włodzimierz Moroz. Współtwórca 

koncepcji powoływania sympozjów maszyn 

elektrycznych – prof. mgr inż. - wówczas doc. 

(1916-1979) , [2] 

Trzej z wymienionych działaczy Oddziału 

(prof. dr inż. W.Latek, mgr inż. W. Moroz oraz 

mgr inż. Z.Zycki) – byli już od kilkunastu lat 

pracownikami Zakładu Maszyn i Napędów 

Elektrycznych Instytutu Elektrotechniki w 

Warszawie. Profesor Latek i dr Piątek byli 

jednocześnie pracownikami Politechniki 

Warszawskiej. 

Dobra, wzajemna znajomość charakterów 

wymienionych czterech osób oraz wcześniej 

występująca współpraca na dwóch 

płaszczyznach - społecznej i zawodowej - 

spowodowały, że dobre były również podstawy 

do współpracy w ramach zespołu 

organizacyjnego sympozjów. 

Istniały przesłanki do stwierdzenia, że 

wzajemne stosunki między instytucjami 

zatrudniającymi wymienionych pracowników 

oraz SEP, były dobre. A więc relacje między 

członkami zespołu – nawet przy niewielkich 

przetasowaniach osobowych, po długim czasie 

pracy zespołu organizacyjnego - należy uznać 
za normalne. Wymienione zmiany w zespole 

polegały na przyjęciu w 1974 r. dr inż. Alfreda 
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Kiszko, jako sekretarza organizacyjnego, w 

miejsce doc. dr inż. Stefana Piątka, który po 

dziesięciu latach uczestnictwa wycofał się ze 

współpracy. Tym samym można uznać, że 

dobra atmosfera współpracujących z sobą 
członków zespołu, była przenoszona na 

szerokie forum uczestników sympozjów 

maszyn elektrycznych. 

Charakterystykę rozwiązywanych zagadnień 
naukowych i technicznych, z punktu widzenia 

ich użyteczności dla gospodarki narodowej, 

można uzyskać częściowo  na podstawie 

szczegółowego sprawozdania zawartego w 

opracowaniu [1], oraz na podstawie dokumentu 

[2]. Wycinek pierwszego opracowania 

przedstawiono na rys.4. Zaś  przykład formy 

wydawanych wówczas drukiem materiałów 

konferencyjnych  przedstawiono na rys.5. Były 

to materiały wydawane w postaci skryptów. 

Zawierały one referaty przygotowane do 

wygłoszenia na sympozjach.  

Celem prezentacji wycinka tablicy (rys.1) 

przedstawionej w referacie [1], jest opisanie 

ogólnie ujętej tematyki zagadnień referowanych 

i dyskutowanych na sympozjach, odbytych na 

przestrzeni trzydziestu lat. W tablicy są podane 

również daty i miejsca odbycia sympozjów oraz 

nazwy ich organizatorów. Kolejność 
umieszczenia nazwy organizatora wskazywała 

wówczas na stopień jego finansowego 

zaangażowania – głównie w kosztach uzyskania 

materiałów konferencyjnych. 

Z zamieszczonego zestawienia wynika, między 

innymi wniosek, że wówczas wkład Oddziału 

Warszawskiego SEP w organizację sympozjów 

maszyn elektrycznych,  był znaczący. W miarę 
upływu czasu udział ten malał, a po szesnastu 

latach spadł do zera. Rolę sponsora zaczęły 

przejmować różne instytucje, w tym Komitet 

Elektrotechniki PAN, Polskie Towarzystwo 

Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, 

uczelnie techniczne i jednostki naukowo - 

badawcze oraz zakłady przemysłowe - w tym 

różne firmy krajowe i zagraniczne. 

 

Rys. 3. Otwarcie II Sympozjum. Nieporęt 1966r. 

Otwierający posiedzenie prof. dr inż. 
Władysław Latek – Przewodniczący ; pośrodku 

– dr inż. Stefan Piątek (1914 - 1999) – sekretarz 

naukowy; po prawej stronie – mgr inż. Zdzisław 

Życki – sekretarz organizacyjny 

 

 

 

Rys. 4. Fragment referatu [1] z roku 1994, który wskazuje na stopień zaangażowania Oddziału 

Warszawskiego SEP i innych instytucji w organizowaniu 16 sympozjów maszyn elektrycznych 
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Rys. 5. Oprawa materiałów  konferencyjnych  

pierwszego sympozjum  maszyn  elektrycznych. 

Nieporęt pod Warszawą, czerwiec1965r 

W latach dziewięćdziesiątych, a ściślej do czasu 

zapoczątkowania wyprzedaży polskiego 

przemysłu, tematyka referatów i obrad 

sympozjów była nakierowana głównie, na 

zaspakajanie potrzeb ośrodków naukowych 

i biur konstrukcyjnych ściśle powiązanych 

z polskim przemysłem elektrotechnicznym. 

Dokładniej precyzując obszar zainteresowania 

tematami referatów, zarówno odbiorców jak 

i samych autorów w Polsce, należałoby mówić 
tylko o czternastu producentach maszyn 

elektrycznych i kilku producentach układów 

napędowych. Spoglądając szerzej na 

zagadnienie - przy uwzględnieniu ciągłego 

i ogólnego rozwoju postępu technicznego 

i wkraczaniu tego postępu do wszystkich 

dziedzin przemysłu i gospodarki – a więc i do 

dziedziny maszyn elektrycznych – zakres 

zainteresowania tematyką maszyn,  był 

poszerzany o producentów: materiałów 

magnetycznie miękkich i twardych, materiałów 

izolacyjnych oraz niektórych podzespołów 

półprzewodnikowych. Do tego zbioru 

zagadnień były włączane również  sprawy 

normalizacyjne dotyczące  maszyn 

elektrycznych oraz sprawy związane z 

technologią ich wytwarzania.  Wymienione 

zagadnienia traktowane jako składowe 

kierunków rozwoju przemysłu – w różnym 

stopniu częstości pojawiania się w programach 

– występowały w organizowanych sympozjach. 

W mniejszym nieco stopniu zainteresowaniami 

uczestników objęte były sprawy odnoszące się 
do transformatorów energetycznych. 

Zagadnienia odnoszące się do tej  odmiany 

maszyn przeważnie nurtowały umysły innej 

grupy elektryków – ogólnie interesujących się  
zagadnieniami energetycznymi.  

Rozwiązywane problemy naukowe były ściśle 

kojarzone – w okresie prawie trzydziestu lat – 

opisanych w referacie [1] – z ogólnymi 

problemami gospodarczymi państwa. Znaczna 

część polskich elit technicznych traktowała 

przemysł elektro-techniczny, łącznie 

z przemysłem hutniczym miedzi, jako przemysł 

narodowy.  

W tym czasie realizowano w dużym stopniu – 

zaplanowany jeszcze w odmiennych warunkach 

ustrojowych – rozwój przemysłu 

elektrotechnicznego. 

Plany przewidywały budowę  fabryki maszyn 

elektrycznych małej mocy o zdolności 

produkcyjnej 10 mln sztuk rocznie. 

Obejmowały one pełny asortyment silników 

przeznaczonych do napędu sprzętu 

powszechnego użytku – w tym do sprzętu 

fonicznego. Wprawdzie już w założeniach 

produkcja miała odbywać się przy korzystaniu 

z zakupu licencyjnego, jednakże rozwój 

postlicencyjny – w tym zakresie – miał być już 
wyłącznie wytworem polskiej myśli naukowej 

i technicznej. Na odmiennej zasadzie miało się 
odbywać rozszerzenie i unowocześnienie 

produkcji seryjnych trójfazowych silników 

indukcyjnych, i jako pochodnych – silników 

jednofazowych. W tym zakresie sytuacja była 

w pełni jednoznaczna i zrozumiała. Zakładano 

jedynie rozbudowę zakładów produkcyjnych, 

przy pełnym korzystaniu z istniejącej polskiej 

myśli naukowej i technicznej z pełnym 

wykorzystaniem posiadanej, dużej wiedzy 

i doświadczenia  krajowych ośrodków 

naukowych, wspartej doskonałymi 

umiejętnościami fabrycznych konstruktorów. 

Założono, że będą rozbudowane cztery fabryki 

maszyn. Charakteryzowały się one wieloletnim 

doświadczeniem produkcyjnym. Miały zaś 
kontynuować produkcję silników – uznawanych 

do tego czasu – jako, w miarę nowoczesne. 

Następnie miały podjąć produkcję silników 

seryjnych, bardziej nowoczesnych, 

opracowywanych przez zespół Instytutu 

Elektrotechniki i Ośrodek BOBRME wraz z 

konstruktorami i technologami z fabryk. Zakres 

planowanych i realizowanych prac obejmował: 
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metody obliczeń projektowych, badania zjawisk 

fizycznych występujących w silnikach, 

opracowywanie metod prowadzących do 

minimalizacji kosztów wytwarzania, 

opracowania dokumentacji konstrukcyjnych 

i technologicznych. Opracowania odnosiły się 
do serii silników indukcyjnych. o zakresie 

mocy od 0.06 do 250 kW. W mniejszym 

stopniu poświęcono uwagę rozwojowi 

produkcji silników indukcyjnych o mocach od 

280 do 1000 kW. 

Z podobnej koncepcji skorzystano przy 

planowaniu i realizacji rozwoju produkcji 

maszynowych elementów automatyki. 

Istniejąca fabryka głośników, przystosowana 

pośpiesznie do produkcji elementów 

maszynowych (głównie selsynów i silników 

wykonawczych), przeznaczonych do 

wojskowych urządzeń radiolokacyjnych, a 

później produkująca m.in. silniki do sprzętu 

fonicznego, została podzielona na dwa zakłady. 

Jeden z nich po rozbudowie i unowocześnieniu 

wyposarzenia przejął produkcję maszynowych 

elementów automatyki, jednocześnie 

rozszerzając znacznie ich asortyment.  

  Planami rozwoju objęto również produkcję 
turbogeneratorów – większych mocy i o 

wyższej sprawności, niż moce i sprawności 

maszyn produkowanych do tego czasu.   

Założony, duży  rozwój produkcji 

nowoczesnych obrabiarek sterowanych 

numerycznie powodował konieczność podjęcia 

produkcji udoskonalonych silników prądu 

stałego – jako jednostek napędu głównego 

i napędu posuwu. Również w tym przypadku, 

większość wymienionych zadań miała być 
zrealizowana w drodze zakupów licencyjnych. 

Zakładano – a w tym duchu realizowano 

zamierzenia – zgodnie, z którymi dalszy rozwój 

i unowocześnianie wyrobów miało się odbywać 
siłami polskiego zaplecza naukowego.  

Realizacja wymienionych przedsięwzięć 
wymagała od pracowników ośrodków 

naukowych przemysłu i politechnik śledzenia 

postępu technicznego na świecie, doskonalenia 

własnych technik obliczeniowych, 

opracowywania nowych i doskonalszych metod 

pomiarowych. W tym duchu nadawano kierunki 

poszczególnym sympozjom i koordynowano 

odpowiednio tematykę referatów. 

W opracowywanych referatach zgłaszanych do 

wygłoszenia na sympozjach dominowały m.in. 

problemy i zagadnienia:  

 – modele matematyczne w odniesieniu do 

silników indukcyjnych; w następnej kolejności 

występowały podobne zadania, lecz w 

odniesieniu do maszyn synchronicznych (w tym 

turbogeneratorów) oraz w odniesieniu do 

maszyn specjalnych (silniki liniowe, 

przekształtnikowe, maszyny o magnesach 

trwałych oraz silniki wykonawcze dwufazowe – 

normalnej i podwyższonej częstotliwości ); 

 – opracowania konstrukcyjne i metody 

projektowania – w tym zagadnienia 

wentylacyjne i cieplne; 

 – zagadnienia eksploatacyjne  odnoszące się do 

silników indukcyjnych, zarówno średniej 

i dużej mocy, następnie maszyn 

synchronicznych i prądu stałego; 

 – analityczne ujęcia zagadnień obejmujących 

zjawiska elektrodynamiczne, straty mocy 

i zjawiska pasożytnicze. 

3. Wydarzenia pośrednio związane 
z  meritum tematyki sympozjów 
Na ogół – podczas zaplanowanego 

zgromadzenia większej liczby osób – często 

znających się wzajemnie, poszukuje się 
wolnych chwil umożliwiających dokonania 

wymiany doznań  własnych przeżyć, 
oczekiwanych wydarzeniach, wspomnień 
o losach wspólnych znajomych itp. Mile 

widziane są wówczas osoby mające dar snucia 

opowieści i posiadających umiejętność 
interesującego relacjonowania wydarzeń. Taką 
osobą był profesor Politechniki Gdańskiej 

Stanisław Kaniewski [3].  

 

Rys. 6. Prof. dr inż. Stanisław Kaniewski  

(1881- 1967) – wielce aktywny konstruktor  

maszyn  i urządzeń  elektrycznych  
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Urodził  się w Rosji w 1881 roku w rodzinie 

polskiej i prawie czterdzieści lat tam przebywał, 

zdobywając wykształcenie średnie na Podolu, 

i następnie wyższe - w Politechnice Kijowskiej. 

Po odbyciu służby wojskowej pracował w kilku 

fabrykach elektrotechnicznych (w Moskwie, 

Tallinie i Petersburgu). Był dwukrotnie żonaty, 

przy czym w 1914 r. wziął ślub w cerkwi, 

z córką Piotra Skriabina, tym samym stając się 
kuzynem Wiaczesława Mołotowa – o czym 

wspominał w rozmowach. Z wykształcenia 

i z wykonywanego zawodu był konstruktorem 

maszyn i urządzeń elektrycznych. W Polsce 

osiedlił się w 1919 roku. Pracował w wielu 

instytucjach. Był wspaniałym gawędziarzem 

i uroczym człowiekiem. Wyróżniał się. 
olbrzymim poczuciem humoru. Znajomość 
pięciu języków, przyjazne cechy osobiste oraz 

duże doświadczenie praktyczne, zdobyte 

w Rosji i w Polsce, umożliwiały mu 

podejmowanie dyskusji na dowolny temat, nie 

tylko związany z elektrotechniką. Na ogół, 

każdemu jego wystąpieniu merytorycznemu 

w gronie uczestników sympozjum, lub na 

zebraniu grupy osób na uczelni, (w końcowych 

latach życia był profesorem Politechniki 

Gdańskiej) towarzyszyła dowcipna wypowiedz. 

Uczestniczył jedynie w dwóch sympozjach – 

w pierwszym i drugim. Na próżno oczekiwano 

jego udziału na trzecim sympozjum, zmarł 7.10. 

1967 roku. 
Oprócz spraw o charakterze  merytorycznym, 

związanych ze spotkaniami dużych grup 

ludzkich a w tym w trakcie imprez nazywanych 

powszechnie humanizującymi – jak to ma 

miejsce w przypadku sympozjów maszyn 

elektrycznych zdarzają się wydarzenia nie 

przewidziane, noszące cechy wydarzeń 
dramatycznych. Wydarzenia takie są 
rejestrowane w pamięci uczestników 

sympozjów. Powraca się do nich w rozmowach 

towarzyskich. Na przestrzeni pięćdziesięciu lat 

trwania sympozjów na szczęście zdarzył się 
tylko jeden taki przypadek. 

Przed rozpoczęciem obrad pierwszego dnia 

sympozjum (II SME, Nieporęt 1966 r.) znaczna 

część uczestników przebywała na piaszczystej 

plaży. A był to piękny czerwcowy  dzień i nic 

nie zapowiadało, że dla dr hab. inż. Janusza 

Turowskiego, pracownika Politechniki 

Łódzkiej, nie będzie dniem uczestnictwa 

w sympozjum. Przyczyną wydarzenia był 

gwałtowny skok młodego mężczyzny do kajaka 

przycumowanego do pomostu na Zalewie 

Zegrzyńskim. W kajaku znajdowała się kobieta 

z małym dzieckiem.  

 

Rys. 7. Prof. dr hab. inż. Janusz Turowski – 

uczestnik wielu sympozjów  maszyn elektrycz- 

nych; bohater opisanego wydarzenia drugiego 

sympozjum (Nieporęt, 1966 r.) 

Pod wpływem dużego wstrząsu kajaka, 

spowodowanego niefortunnym skokiem, 

dziecko wpadło do wody. Ponieważ gwałtownie 

zatonęło, a opiekunowie działali nieporadnie, 

z pomocą pośpieszył znajdujący się nieopodal 

na plaży i widzący to wydarzenie Janusz 

Turowski. Jego nurkowanie – w nieprzejrzystej 

wodzie – nie przyniosło oczekiwanego skutku. 

Niezbędne były dalsze poszukiwania, aż do dna 

zalewu. Pech chciał, że stąpając po dnie 

nastąpił na potłuczoną butelkę. Rana była duża. 

Obfite krwawienie zmusiło go do oddania się 
pod opiekę kolegów, którzy odnieśli ofiarnego 

ratownika do ośrodka zdrowia. W końcowym 

wyniku okazało się, że ofiara ratowników była 

daremna. 

Do grupy bardzo interesujących wydarzeń 
należy zaliczyć prelekcję prof. dr hab. arch. 

Wiktora  Zina (1925 – 2007 ). Profesor Zin był  

autorem cykli telewizyjnych p.t. Piórkiem 

i węglem [4]. Stąd  też szeroka jego  twórczość  
artystyczna  (poza pracą zawodową i szeroko 

pojętą pracą społeczną uprawiał malarstwo 

i rysunek) powodowała, że był człowiekiem 

mającym bardzo mało wolnego czasu. W tych 

okolicznościach, organizując w 1969 r. 

V Sympozjum Maszyn Elektrycznych, Komitet 

Organizacyjny obarczył mnie  obowiązkiem 

spowodowania zaproszenia profesora  Zina, 

celem wygłoszenia prelekcji na temat 

architektury Kazimierza Dolnego. Powierzone 

zadanie było o tyle ważne, że Sympozjum 

występowało w planach obchodów 50-lecia 

powołania Stowarzyszenia Elektryków 
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Polskich, i miało być organizowane 

w Kazimierzu Dolnym. 

 

Rys. 8. Fragment rysunku profesora W. Zina 

zaczerpnięty z książki wydanej przez Arkady [4] 

Powierzone zadanie było bardzo trudne do 

zrealizowania, tym bardziej, że prof. Zin pełnił 

szereg funkcji (m.in. w tym czasie był głównym 

architektem Krakowa, dyrektorem Instytutu 

Architektury i konserwatorem zabytków 

Krakowa), był więc bardzo trudny do 

uchwycenia za pomocą telefonu.  Pisemne 

zaproszenie nie wchodziło w rachubę, gdyż 
łatwo można było się domyślać, że nawet przy 

bardzo przychylnym nastawieniu do SEP 

podany  

przez Profesora, termin będzie bardzo odległy. 

Należało więc szukać bezpośredniego dostępu 

do Profesora. Po dłuższych poszukiwaniach 

znalazłem taki kontakt. Zadanie zostało w pełni 

wykonane, dzięki zaangażowaniu jednego 

z wice-ministrów Ministerstwa Budownictwa 

i Materiałów Budowlanych, który nb. był 

działaczem SEP. Do niego zwróciłem się o 

pomoc. Wystarczył jeden telefon i uprzejma 

prośba. 

Informacja o prelekcji prof. Zina spowodowała 

olbrzymie zgromadzenie ludzi. Nie tylko 

uczestników sympozjum, lecz również 
pracowników Domu Architekta, w którym 

odbywało się sympozjum. Należy sądzić, (na 

podstawie obecności bardzo młodych ludzi), że 

przyszły nawet i całe rodziny. Sala była 

wypełniona po brzegi. Zajęte były również 
miejsca stojące. Prelekcja trwała około dwóch 

godzin. Najczęściej poruszanym tematem w 

rozmowach koleżeńskich, po prelekcji, było 

zagadnienie, czym było spowodowane, tak duże 

zainteresowanie prelekcją wśród ludzi, którzy 

na co dzień nie interesują się architekturą, 
a wobec piękna przyrody zachowują się co 

najmniej obojętnie. Odpowiedzi były raczej 

jednoznaczne. Prawie wszyscy  stwierdzali, że 

u Prelegenta oprócz miłej osobowości, 

wspaniałej elokwencji występują  olbrzymie 

zdolności przetwarzania sposobu widzenia 

świata z bardzo dobrym wykorzystywaniem 

wymienionych cech. Wydaje się, że najlepszą 
opowiedz na postawione wyżej pytanie  daje 

sam Prelegent w jednej z wielu książek [4]. 

Pisze On nawiązując do sposobu obserwowania 

natury „I może na tej kanwie podpatrywania 

architektury świata, istniejącej w chmurach, 

drzewach czy rozległych łanach pól zrodziło się 
jakieś swoiste wyczulenie na to, czego inni nie 

dostrzegają lub dostrzec nie chcą”.   

Z udanej imprezy wysnuliśmy  wniosek, że 

słuszna była ogólna decyzja Komitetu 

Organizacyjnego – postawiona w początkowej 

fazie organizacji sympozjów – łączenia 

zagadnień merytorycznych z imprezami 

humanizującymi. 

Niestety zaprezentowane na sympozjum przez 

prof. Wiktora Zina dzieła, w postaci szkiców 

nie zachowały się. Były wykonane przy użyciu 

węgla i kredy. Wszak od opisywanego 

wydarzenia upłynęło kilkadziesiąt lat, a znane 

przez nas środki konserwujące nie były 

doskonałe. W celu stworzenia choćby namiastki 

dającej szansę doraźnej oceny twórczości 

Profesora, na rys. 8 przedstawiono jeden 

z wielu Jego rysunków zaczerpniętych z książki 

[4]. 

Prezentując wydarzenia zaistniałe podczas 

pięćdziesięciu lat istnienia Sympozjów Maszyn 

Elektrycznych, nie sposób pominąć 
sprawy wprowadzenia do użytku zespołu 

dwóch dzwonków (rys.9), przy czym jeden z 

nich (zawieszony w ramie drewnianej) 

symbolizuje sympozja maszyn elektrycznych. 

 

Rys. 9. Zespół dzwonków 
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Rys. 10. Przekazywanie dzwonka – symbolu 

przez Przewodniczącego komitetu 

organizacyjnego – profesora Ryszarda 

Sochockiego (1932-1998) przedstawicielowi 

Politechniki Poznańskiej – profesorowi 

Mirosławowi Dąbrowskiemu (1926 - 2013) 

Dzwonki mają praktyczne zastosowania, 

począwszy od 1996 r. Dzwonek zawieszony w 

ramie służy do sygnalizowania chwil otwierania 

oraz kończenia  poszczególnych sympozjów, 

zaś dzwonek z rękojeścią służy do 

sygnalizowania końca przerw w posiedzeniach.  

 

Rys. 11. Przekazywanie dzwonka – symbolu 

przez Przewodniczącego Komitetu 

Organizacyjnego – profesora Kazimierza 

Zakrzewskiego, przedstawicielowi Politechniki 

Śląskiej – profesorowi Władysławowi Mizi 

(1939 - 2000). Obok Stoi Twórca dzwonka – 

symbolu profesor Jan Zawilak 

Po uroczystym zakończeniu każdego 

sympozjum dzwonki są przekazywane 

uroczyście kolejnym organizatorom. 

Ogólny pomysł opracowania symbolu został  

zaproponowany przez profesora Mirosława 

Dąbrowskiego, zaś koncepcja rozwiązania 

konstrukcyjnego, oraz  wykonanie dzwonków – 

to dzieło profesora Jana Zawilaka przy 

znaczącej pomocy rzemieślnika.  

 

Rys. 12. Dzwonek – symbol odbiera 

przedstawiciel Politechniki Poznańskiej  

profesor Zbigniew Stein 

 

Rys. 13. Dzwonek – symbol odbiera 

przedstawiciel Politechniki Warszawskiej  

profesor Grzegorz Kamiński 

 

 

Rys. 14. Dzwonek – symbol przekazuje 

przedstawiciel Politechniki Śląskiej profesor 

Władysław Paszek (1925-2004) 

przedstawicielowi Instytutu Elektrotechniki 

profesorowi Ryszardowi Zapaśnikowi 

(organizatorowi XXX Sympozjum Maszyn 

Elektrycznych w Kazimierzu Dolnym ) 

Przykłady przekazywania  omawianych 

dzwonków  przedstawione są na rysunkach od 
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10 do 17.  Rysunki przedstawiają nie tylko 

sposób wykonywania tej czynności, lecz 

również  pokazują  osoby zasłużone dla sprawy 

organizacji sympozjów maszyn elektrycznych, 

a często również i dla instytucji, które 

reprezentują. 

 

Rys. 15. Dzwonek – symbol odbiera profesor 

Teresa Orłowska – Kowalska. Po lewej stronie 

stoją prof. I. Dudzikowski oraz prof. J. Zawilak 

 

 

Rys. 16. Po przyjęciu dzwonka – symbolu przez 

profesora Ryszarda Pałkę z Zachodnio- 

pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 

(prof. Pałka siedzi po lewej stronie)  

Nie wszystkie sympozja  odbywały się 
w korzystnych warunkach – z punktu widzenia 

możliwości aprowizacyjnych. Trudności 

zaopatrzeniowe w mięso i wędliny odbijały się 
ujemnie na zaopatrzeniu stołówek, hoteli 

i restauracji. Na tym tle powstawały – 

w porównaniu do obecnie istniejących – jakże 

trudne sytuacje. 

W 1976 r. celem ostatecznego uzgodnienia 

sposobu prowadzenia XII Sympozjum – 

organizowanego według nowych zasad – przez 

Politechnikę Świętokrzyską, trzyosobowy 

zespół Komitetu Organizacyjnego (w dawnym 

składzie) udał się do Kielc. W drodze 

usłyszeliśmy od przewodniczącego Komitetu  

prof. Latka, że liczy się On z poważnymi 

kłopotami,  które wystąpią z pewnością po 

powrocie do Warszawy, bo nie może kupić  
szynki, niezbędnej do zorganizowania 

rodzinnego przyjęcia imieninowego. Po 

załatwieniu wszystkich spraw  napomknąłem 

cichaczem gospodarzowi, ówczesnemu 

prorektorowi Politechniki dr inż. Romanowi 

Nadolskiemu o tym zmartwieniu i zapytałem, 

jak wygląda sprawa zaopatrzenia w wędliny 

w Kielcach. Po chwili zastanowienia 

otrzymałem odpowiedz, że celowe jest 

przedyskutowanie jeszcze jednego zagadnienia, 

a za chwilę podadzą kawę. Po tych słowach 

Gospodarz znikł i zjawił się po około 15 

minutach z dość dużą paczką starannie 

zapakowaną. Okazało  się, że paczka zawiera 

1.5 kg szynki konserwowej. O pochodzeniu 

szynki dowiedziałem się dopiero tuż przed 

pożegnaniem. Została ona kupiona w bufecie 

Komitetu Wojewódzkiego PZPR, do którego dr 

Nadolski miał dostęp jako prorektor 

Politechniki Świętokrzyskiej. W drodze 

powrotnej śmiechu było dużo. 

 

Rys. 17. Po przejęciu dzwonka – symbolu przez 

profesora Piotra Gnacińskiego i profesora 

Mieczysława Ronkowskiego 

Odmienna sytuacja zaistniała w roku 1981. 

Jak powszechnie wiadomo był to rok burzliwy, 

pełen napięć, strajków i grozy – jeśli chodzi 

o zaopatrzenie w żywność. W tych warunkach 

organizowanie sympozjum było równoważne 

działaniom bardzo ryzykownym. Benzyna była 

sprzedawana na kartki, a każda podróż 
pociągiem była połączona z ryzykiem, że 

można znaleźć się z bagażem w szczerym polu. 

W tych warunkach profesor Marian Noga – 

jako przewodniczący lokalnego komitetu 
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organizacyjnego, reprezentujący Instytut 

Maszyn i Sterowania Układów Elektrycznych 

Akademii Górniczo–Hutniczej, postanowił 

sprawę zaplanowanego rok wcześniej XVII 

Sympozjum doprowadzić do końca. Miało się 
ono odbyć w Lubiatowie koło Nowej Soli. 

Stopień zaistniałych trudności organizacyjnych 

powiększał fakt, że  zaplanowany termin 

sympozjum nie był korzystny (9-11 listopada 

1981r). Mimo tych trudności sympozjum się 
odbyło. 

Uczestnicy zamieszkali w osiedlu dobrze 

wyposażonych domków kempingowych, 

położonym w pięknym sosnowym lesie nad 

ładnym jeziorem. Uczestników było 37 na 70 

osób zgłoszonych. Sytuację ratowały: dość 
ciepłe dni, piękna słoneczna pogoda, bardzo 

dobre wyżywienie i urok pięknego lasu. 

Okazało się, że końcowy sukces polegał na 

dobrym rozeznaniu Organizatora – 

właścicielem majątku był dobrze prosperujący 

PGR. 

4. Koordynacja prac 
W roku 1979 na posiedzeniu Komitetu 

Organizacyjnego oraz Sekcji Maszyn 

Elektrycznych i Transformatorów Komitetu 

Elektrotechniki PAN postanowiono, że 

począwszy od 1981 roku dalsze sympozja będą 
organizowane kolejno przez różne jednostki 

naukowe.  

 

Rys. 18. Przy gościnnym stole. XXIII 

Sympozjum w Szklarskiej Porębie. Siedzą (od 

lewej strony):  prof. Marian Noga (AGH), autor 

opracowania (I.El.), doc. Jerzy Zadrożny(I.El.), 

prof. Ryszard. Sochocki (PW) 

Za organizacje poszczególnych sympozjów 

miały odpowiadać lokalne komitety jednostek 

naukowych. Sprawy odnoszące się do 

wszystkich komitetów lokalnych były 

załatwiane w ramach Krajowego Komitetu 

Organizacyjnego. Tryb postępowania Komitetu 

oraz zakres jego kompetencji są opisane 

w referacie [1]. Po śmierci profesora W. Latka 

(1994r) przewodniczącego Komitetu 

Krajowego wybierano na zebraniach 

plenarnych. Kolejno wybierani byli: 

prof.  Eugeniusz Koziej i prof. Ryszard 

Sochocki, obaj z Politechniki Warszawskiej. 

 

Rys. 19. Nestorzy Sympozjów Maszyn; prof. 

Andrzej Kordecki (1912 – 2001) i prof. Michał 

Jabłoński (1920 -2008) – aktywni uczestnicy 

sympozjów 

W 1996r wybrany został prof. Kazimierz 

Zakrzewski który jednocześnie pełnił funkcję 
przewodniczącego Sekcji Maszyn 

i Transformatorów Komitetu Elektrotechniki 

PAN. Funkcję przewodniczącego Krajowego 

Komitetu Sympozjów prof. Zakrzewski pełni 

nadal. 

5. Zakończenie 
Pół wieku trwa nieprzerwane pasmo 

organizowanych w każdym roku sympozjów, 

poświęconych zagadnieniom maszyn 

elektrycznych. Jedną z podstawowych cech 

tych nieformalnych naukowych zgromadzeń  
jest ich stabilność mimo, że sympozja 

odbywały się w zmiennych warunkach. Już 
podczas obchodów trzydziestolecia [1] - licząc 

czas  od pierwszego spontanicznie zwołanego 

zgromadzenia (Nieporęt nad Zalewem 

Zegrzyńskim, 5-10 czerwca 1965 r.) - zwracano 

uwagę na wymienioną ich właściwość. Autor 

nie przypadkowo uwypuklił w treści 

niniejszego opracowania  tą  cechę, przez 

opisanie tła towarzyszącego sympozjom z lat 

1976 i 1981. Wykazano, że sympozja odbywały 

się również w bardzo trudnych warunkach 

bytowania Kraju. 

Z powodzeniem można stwierdzić, że drugą 
podstawową cechą sympozjów zachęcającą 
elektryków do udziału w zjazdach, jest łączenie 

posiedzeń merytorycznych z towarzyszącymi 
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imprezami humanizującymi,  dostarczającymi  

przeżyć  estetycznych,  których charakter 

wykracza poza ramy nauk  technicznych. Taką 
strukturę organizacyjną zastosowano już 
w początkowym stadium powstawania 

sympozjów,  przedstawiając zbiór obrazów 

jednego z  zaprzyjaźnionych artystów  malarzy 

– zmarłego przed kilkudziesięciu laty Edwarda 

Greli. Długa jest lista udanych imprez – m.in. 

wymienionych w publikacji [1]. Można 

również, choćby dla przykładu, wymienić 
ostatnią,  z przed roku, imprezę – z rodzaju 

humanizujących – związaną z Czterdziestym 

Dziewiątym Sympozjum w Gdyni i Gdańsku. 

Imprezą tą był piękny koncert organowy 

w Katedrze Oliwskiej, zorganizowany przez – 

Akademię Morską  i Politechnikę Gdańską, dla 

uczestników XLIX Sympozjum. 

 

Rys. 20. Nestorzy Sympozjów Maszyn, aktywni 

Uczestnicy Sympozjów. Siedzą (od lewej 

strony): prof. Mirosław Dąbrowski, prof. 

Tadeusz Śliwiński, prof. Kazimierz Zakrzewski  

i autor opracowania 

 

 

Rys. 21. Nestor Sympozjów Maszyn i aktywny 

uczestnik Sympozjów – prof. Tadeusz  Koter 

(1919 – 1995) podczas dyskusji 

Zasadniczym jednakże argumentem, 

przemawiającym  za  częstym  uczestniczeniem 

w sympozjach  maszyn elektrycznych – dla 

elektryków  tej specjalności – jest  możliwość  
skonfrontowania nabytej własnej wiedzy, 

z wiedzą innych osób. Nie  bez znaczenia jest 

również  weryfikowanie opracowań własnych  

w dyskusjach sympozyjnych,  z  zasady 

odbywających się przy udziale  merytorycznym  

wybitnych uczonych, w tym również 
pochodzących z ośrodków zagranicznych. 

Często zdarza się,  że i wybitni uczeni pragną 
usłyszeć zdanie praktyków na temat 

opracowanych zagadnień. Wyróżniające się 
referaty wygłaszane na sympozjach stanowią 
często etap prac mających szansę na 

zamieszczenie w czasopismach, by 

w następnym etapie mogły przeobrazić się we 

fragment poważnego opracowania 

książkowego.  

 

Rys. 22. Przewodniczący Komitetu Organiza-

cyjnego Pięćdziesiątego Sympozjum Maszyn 

Elektrycznych w Szczawnicy, prof. Tadeusz 

Sobczyk (po prawej stronie) w towarzystwie 

prof. Jana Zawilaka (po lewej stronie) 

Prezentowane wyżej wnioski stanowią wynik 

prowadzonych przez autora opracowania 

rozmów, odbytych z autorami referatów 

biorących udział w sympozjach maszyn 

elektrycznych. Końcowy wynik prowadzonego 

na małą skalę badania, jest przedstawiony 

w postaci wykazu publikacji książkowych. 

Wykaz zawiera zestaw książek, których autorzy  

aktywnie uczestniczyli w sympozjach maszyn 

elektrycznych,  a do których autor miał łatwy 

dostęp. W podsumowaniu można stwierdzić, że 

organizowanie sympozjów przez czterdzieści 

dziewięć lat, nie tylko przyczyniało się  do 

utrzymywania kontaktów koleżeńskich, lecz 

również spełniało istotną rolę w rozwoju 

i upowszechnianiu nauki. Można stwierdzić, że 

identyczne korzyści jak dotychczas  można  

uzyskiwać nadal, kontynuując organizowanie 

sympozjów. 

Do określenia miejsca polskich sympozjów 

maszyn elektrycznych w kalendarzu historii 

podobnych sympozjów na świecie, interesującą 



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 3/2014 (103) 12

może okazać się informacja, podana we 

wrześniu 1998r. w Stambule na Konferencji 

ICEM przez prof. dr H. Bausha  z Uniwersytetu 

Bundeswery w Monachium. Profesor 

poinformował zebranych, kiedy  była powołana 

europejska Konferencja International 

Conference on Electrical Machines. Jako termin 

rzeczywisty powołania tej Konferencji przyjęto 

wrzesień 1974 r. Oficjalnym twórcą był 

profesor Arthur Ellison  z City University of  

London. To samo źródło podaje również 
terminy  powołania innych konferencji, 

dotyczących maszyn elektrycznych. Są to 

konferencje: chińska (CICEM) – w 1987 r. 

i australijska (ICEMA) – w 1993 r. Z podanej 

informacji wynika, że polskie sympozja (SME) 

powstały wcześniej – bo w1965 r. 

 Treść ich referatów często znajduje odbicie 

w poważnych opracowaniach książkowych.  

Może warto jeszcze podać kilka spostrzeżeń na 

temat współdziałania organizatorów 

sympozjów ze stowarzyszeniami naukowo-

technicznymi. Z opisów zawartych 

w publikacjach [1] i [2] wynika, że w pierwszej 

fazie organizacji sympozjów maszyn 

elektrycznych udział Oddziału Warszawskiego 

SEP był  duży, a później malał.  Można nawet 

powiedzieć, że SEP w pewnym momencie 

spełniał tylko rolę inspirującą w organizowaniu 

sympozjów. Oczywiście dużą rolę odegrały tu 

istniejące warunki polityczne, które sprzyjały 

takiemu działaniu Stowarzyszenia. Biorąc 

jednakże pod uwagę lata dalsze, a nawet ściślej 

operując terminami – czyli przyglądając się 
organizacji trzech ostatnich sympozjów można 

dostrzec znaczący, czynny udział  w niej 

Oddziałów Szczecińskiego i Gdańskiego  SEP. 

Jest to zjawisko pocieszające, gdyż 
w stowarzyszeniach naukowo-technicznych 

można spotkać wiele osób mających 

uzdolnienia organizatorskie, chętnych do 

podejmowania interesujących prac społecznych. 

5. Wykaz publikacji i książek związanych 
z pięćdziesięcioma Sympozjami Maszyn 
Elektrycznych 
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